
-DURABOLINDECA
)דקנואט ננדרולון(

התרופה שם
)דקנואט ננדרולון להזרקת תמיסה(דקה-דורבולין

44O3חC28: מולקולרית נוסחה

decanoate-yl-17β-4-en-estroxo 3-: כימי שם
360-70-3': מס. קאס428.7 : מולקולרית מסה

DurabolinDeca- שרירי תוך למתן אנדרוגני שומני תכשיר הוא.

תיאור

, אתר, אתנול, בכלורופורם בחופשיות מסיס אך במים מסיס בלתי כמעט הוא. שמנת עד לבנה גבישית אבקה היא.
decanoateNandrolone  ואסטרים קבועים שמנים

DurabolinDeca- בהיר צהוב שמנוני נוזל של ל"מ1  המכילים ל"מ1  של מראש מלאים במזרקים מגיע.

הרכב

 הלא החומרים את גם מכיל המוצר. דקנואט ננדרולון הפעיל החומר של ג"מ50  מכילDurabolin Deca- של ל"מ כל
.הנפח את המהווים) בוטנים( יס'אראצ ושמן) ל"מ(0.1  אלכוהול בנזיל פעילים

פרַמקָֹולֹוגִיהָ

פרמקודינמיות תכונות

 פעולה משך לתכשיר מעניק הדקנואט אסטר. ננדרולון הוא פרמקולוגית הפעיל החומר. להזרקה אנבולי תכשיר הוא.
DurabolinDeca- ההזרקה לאחר שבועות כשלושה של

 ופעילות משופרת אנבולית פעילות לו יש, לטסטוסטרון בהשוואה. הגברי להורמון כימית מבחינה קשור ננדרולון
. לקולטן הקשורים מחקרים ידי על והוסבר חיים בעלי של ביולוגיים במבחנים הוכח זה. מופחתת אנדרוגנית

 חיובי באופן משפיעDurabolin Deca- כי הוכח, האדם אצל. קליני בשימוש מאושרת ננדרולון של הנמוכה האנדרוגניות
 כי דווח, מפושט חלב של קרצינומה עם בנשים. באוסטיאופורוזיס העצם מסת את ומגדיל סידן של החומרים חילוף על

-Durabolin Decaל, כן על יתר. רבים חודשים במשך אובייקטיביות רגרסיות מייצר-Durabolin- Decaפעולת יש 
 באופן מנוצלת והיא מטבוליים מחקרים ידי על נקבעה החלבון של החומרים חילוף על זו השפעה. בחנקן חיסכון
.חמורה וטראומה גדול ניתוח ולאחר כרוניות מתישות מחלות במהלך כגון בחלבון מחסור קיים בהם במצבים טיפולי

TITLE - NANDROLONE DECANOATE / DECA-DURABOLIN MEDICATION PATIENT 
INFORMATION IN HEBREW

Source : GP2U Telehealth

www.911globalmeds.com/buy-nandrolone-decanoate-deca-metadec-online
https://gp2u.com.au/static/pdf/D/DECA-DURABOLIN-PI.pdf


DurabolinDeca- פרנטרלית לתזונה וכן ספציפיים תזונתיים ואמצעים לטיפולים תומכת כתוספת משמש.

 קבוצת חסרה לננדרולון. המומלצים במינונים יחסית נדירות הן) וירליזציה למשל( אנדרוגניות השפעות
-alkyl C17alphaולכולסטאזיס הכבד של לקוי תפקוד של להתרחשות קשורה אשר.

פרמקוקינטיות תכונות

קלְִיטהָ
.ימים6  של חיים מחצית זמן עם לדם ההזרקה ממקום באיטיות משתחרר דקנואט ננדרולון

הפצה
 של המשולב לתהליך. פחות או שעה של חיים מחצית זמן עם לננדרולון מהירה הידרוליזה עובר האסטר, בדם

.שעות-4 כ של ממוצע חיים מחצית זמן יש ננדרולון של וסילוק הפצה, הידרוליזה

והפרשה חומרים חילוף
-19-וNorandrosterone, 19-noretiocholanolone 19-. הכבד ידי על חומרים חילוף עובר ננדרולון

norepiandrosteroneתרופתית פעולה מציגים אלה מטבוליטים אם ידוע לא. בשתן כמטבוליטים זוהו.

אינדיקציות

.כרונית כליות ספיקת אי של ואנמיה כרונית כליות ספיקת אי, חריפה כליות ספיקת אי•
.לניתוח ניתנת בלתי חלב בקרצינומת פליאטיבי לטיפול•
).נגד התווית הוא באסטרוגן טיפול כאשר( אוסטאופורוזיס•
.אפלסטית אנמיה•
.בקורטיקוסטרואידים טווח ארוך בטיפול חולים•

נגד התוויות

.הרֵיָֹון•
.חלֲבִָיּות•
.בזכר החלב של לקרצינומה או הערמונית של לקרצינומה חשד או ידוע•
ל אסור לכן. ארקיס שמן כולל, העזר מחומרי אחד לכל או, דקנואט ננדרולון, הפעיל לחומר יתר רגישות•

-Durabolin- Decaזהירות אמצעיראה( ולסויה לבוטנים אלרגיים לחולים.(

.הכליה דלקת של הנפרוטי השלב או נפרוזה•
.הפרעה בילירובין הפרשת עם כבד מחלת•
.לב ספיקת אי•

זהירות אמצעי

.המומלצים מהמינונים לחרוג אין•
.הטיפול הפסקת לשקול יש, וירליזציה סימני מתפתחים אם•
.הפרין השפעת תחת נמצא החולה אםDurabolin Deca- הזרקת את לתת אין•

.הערמונית של שפירה היפרטרופיה עם בחולים בזהירות אנבוליים בסטרואידים להשתמש יש•
 בסטרואידים טווח ארוך טיפול עם בשילוב בכבד ופליוזיס כבדיות ניאופלזמות על נדירים דיווחים היו•

.אנדרוגנים-אנבוליים
. יילודים או פגים כולל3,  לגיל מתחת לילדים לתת ואסור תמיסה ל"למ אלכוהול בנזיל ג"מ100  מכיל.•

 שנים3  גיל עד וילדים תינוקות אצל אנפילקטאידיות ותגובות רעילות לתגובות לגרום עלול בנזיל אלכוהול
-DurabolinDeca

.נקבעו לא ויעילות בטיחות. בילדיםDurabolin- Deca-ב השימוש על מספיקים נתונים אין•
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 הידועים מטופלים ידי על להימרח/ליטול ואסור) בוטנים( יס'אראצ שמן מכילDurabolin )-Deca-ראה•
 אלרגיה עם חולים, לסויה ואלרגיה לבוטנים אלרגיה בין אפשרי קשר שקיים מכיוון. לבוטנים כאלרגיים

).נגד התוויות DurabolinDeca- מ להימנע גם צריכים לסויה

:הבאים המצבים עם חולים אחר לעקוב יש•
 או אפילפסיה, דם לחץ יתר, לקוי תפקוד או כליות ספיקת אי, גלויה או סמויה לב ספיקת אי-

 לאגירת לגרום לעיתים עלולים אנבוליים סטרואידים שכן), אלה מצבים של היסטוריה או( מיגרנה
;ונוזלים מלחים

 לעלות עלול בסרום שהכולסטרול מכיוון. כרונית עורקים מחלת או הלב שריר אוטם של היסטוריה
 לקביעות חשיבות יש. כאלה לחולים במתן זהירות נדרשת, באנדרוגנים טיפול במהלך לרדת או

.בסרום כולסטרול של סדרתיות
;אחרות תרופות עם אינטראקציותראה-  סוכרת
 את להאיץ עלולים גבוהים במינונים אנבוליים סטרואידים שכן, מלאה לא סטטורלית צמיחה
;האפיפיזה סגירת
 באופן והיפרקלציוריה היפרקלצמיה לפתח עלולים אלו חולים; השד סרטן של בשלד גרורות

 רמות אם. כראוי בהיפרקלצמיה ולטפלDurabolin Deca- את להפסיק יש זה ובמקרה, ספונטני
;אנבוליים בסטרואידים הטיפול את לחדש ניתן, לנורמליות חוזרות הסידן

.הכבד של לקוי תפקוד

-

-
-

-

-

 שאנשים לכך מודעים להיות וצריכיםDurabolin- Deca-ב לרעה שימוש יעשה שלא להקפיד הרושמים על•
 היכולת את לשפר כדי אנבוליים בחומרים לרעה שימוש. סמים מחפשת התנהגות להפגין עשויים מסוימים
 אשכים ניוון; מים אגירת: ממנו להמנע ויש הבאים החמורים הבריאותיים הסיכונים את בחובו טומן בספורט

 אקנה, כצרידות נתפסים-virilization, ו אוליגומנוריאה; גברים אצלspermatogenesis  של ועיכוב
).לוואי תופעותראה( בכבד אחרת רעילות אוhepatis peliosis ; נשים אצל והירסוטיזם

פוריות על השפעות

.דקנואט ננדרולון עם נערכו לא בוגרים חיים בבעלי מוקדמת עוברית והתפתחות סטנדרטיים פוריות מחקרי

D) קטגוריה( בהריון שימוש

.העובר על להשפיע עלולים אנדרוגניות השפעות בעלי אחרים וחומרים אנבוליים סטרואידים. נגד התווית

בהנקה שימוש

 ננדרולונים של האסטרים וכמות הילוד על נגרמת השפעה להיות עשויה אנבוליים לסטרואידים. נגד התווית
.ידועה אינה אם בחלב המופרשים

קרצינוגניות

.נערכו לא חיים בבעלי דקנואט ננדרולון של המסרטנות ההשפעות על מחקרים

גנוטוקסיות

.נערכו לא דקנואט ננדרולון של הגנוטוקסיות ההשפעות על מחקרים

אחרות תרופות עם אינטראקציות

 צורך שיהיה ייתכן. הפה דרך קרישה לנוגדי הרגישות את להגביר עשויים אנבוליים סטרואידים: קרישה נוגדי•
. הרצויה הטיפולית ברמה הפרותרומבין זמן על לשמור מנת על הקרישה נוגדי של המינון את להפחית

 או מתחילים אנבוליים כאשר במיוחד, צמוד מעקב דורשים פומי קרישה נוגד טיפול המקבלים מטופלים
.מפסיקים

 להפחית עלולות אנבוליות של המטבוליות ההשפעות סוכרת בחולי: אחרים היפוגליקמיים וחומרים אינסולין•
.אחרות היפוגליקמיות ולתרופות לאינסולין הדרישות את להפחית ובכך בדם הגלוקוז רמת את
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מעבדה בדיקות על השפעות

 וספיגת לתירוקסין הקישור יכולת(PBI),  לחלבון הקשור היוד רמות את להפחית עשויות אנבוליות תרופות•
.רדיואקטיבי יוד

).המוח יותרת תפקוד(metyrapone  ובבדיקת לגלוקוז סבילות בבדיקת לשינויים לגרום עלולים אנבוליים•

לוואי תופעות

 מהפעילות נובעות השליליות ההשפעות. אינדיבידואלית ורגישות מינון מרווח, במינון תלויות השליליות ההשפעות
.התכשיר של האנדרוגנית

מערכת איבר
מעמד

נדִָירנדִָירמׁשְּותףָ

מים החזקתכללי

ב( וירליזציהאנדוקרינית
:כ מוצגות*) נקבות

צרְִידּות
אקנה

הירסוטיזם

מומעט מוגבר
.לִיּבִידֹו

spermatogenesis  של עיכוב
אוליגוספרמיה

האשכים ניוון
עקֲרָּות

גניקומסטיה
 עלייה זקפות של מוגברת תדירות

)ההתבגרות בגיל בנים( הפין בגודל

 צמיחה הדגדגן של היפרטרופיה
 הערווה שיער של מוגברת

Oligomenorrhoea
אמנוריאה

היפרליפידמיהמטבולי
בסרוםHDL  בכולסטרול ירידה

 לרמות המוגלובין הגדלתהמטולוגית
חריגות גבוהות

יתֶרֶ לחַץַדם וכלי לב

בחילההעיכול מערכת

תקין לא כבדכבד כבד
פּונקצִיהָ

צהַבֶתֶ
פליוזיס

הּכַבָדֵ דלַקֶתֶ

אפידידימיטיסגניטורינארית
השתן   בשלפוחית עצבנות

מופחתת שתן זרימת
 הערמונית של שפירה היפרטרופיה

פריאפיזם

)ילדים אצל( מוקדמת אפיפיזה סגירתשריר-שלד

& עור
נספחים

שמנוני עוראקנה

שומני שיער
פריחה

גירוד
אקסנתמה

בשעה אורטיקריה

ההזרקה אתר
חטַטֶתֶ

. הורמונלי לטיפול הרגישות בנשים וירליזציה סימני להופיע עלולים, תכוף ובמתן טווח ארוך בטיפול, גבוה במינון(*
 יכול. בקול לשינויים הראשון הסימן להיות יכולה צרידות. טיפול הפסקת לשקול יש, וירליזציה סימני מתרחשים אם

.)הפיך בלתי ולפעמים טווח ארוך להיות
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וניהול מינון

 בלבד פעמי חד לשימוש מיועדות ואמפולות בקבוקונים. שרירית תוך עמוקה הזרקה ידי על רק מנוהל להיות צריך.
-DurabolinDeca

, בתחילה. שבועות2-3  כל ג"מ25-50 : כרונית כליות ספיקת ואי חריפה כליות ספיקת אי כגון כליות מצבי•
).שבוע כל ג"מ(50  יותר גבוהים במינונים צורך שיהיה ייתכן

.שבועות2-3  כל ג"מ50 : לניתוח ניתנת בלתי חלב בקרצינומת פליאטיבי לטיפול•
.שבועות2-3  כל ג"מ50 ):נגד התווית הוא באסטרוגן טיפול כאשר( אוסטאופורוזיס•
.שבועות2-3  כל ג"מ50 : בקורטיקוסטרואידים טווח ארוך בטיפול למטופלים•
 וחלבונים מינרלים, ויטמינים של נאותות כמויות לתת צורך יש אופטימלית אנבולית להשפעה.•

NB בקלוריות עשירה בתזונה
:באנמיה לטיפול•

o
o

.שבוע כל ג"מ50-150 : אפלסטית אנמיה
.בשבוע פעם לזכרים ג"מ200 , לנקבות ג"מ100 : כרונית כליות ספיקת אי של אנמיה

 בסיס על בהדרגה הטיפול את להפסיק יש, האדומה הדם תמונת של נורמליזציה או רצון משביע שיפור שהושג לאחר
 הפסקת לאחר או מופחת שהמינון בזמן כלשהו בזמן הישנות תתרחש אם. ההמטולוגיים הפרמטרים של קבוע ניטור

.הטיפול חידוש לשקול יש, הטיפול

 רצון משביעת תגובה מתרחשת לא אם. המטופלים בין רבה במידה להשתנות עשויה הטיפולית ההשפעה הופעת
.הטיפול את להפסיק יש, טיפול חודשי3-6  לאחר

).זהירות אמצעיDurabolinDeca- ראה( ילדים לחולים מומלץ אינו:ילדים מטופלים

יתר מינון

 של אסטרים של החריפה התוך-שרירית הרעילותDurabolin .Deca- עם יתר מינון לניהול ספציפיות המלצות אין
.מאוד נמוכה ננדרולונים

ואחסון מצגת תנאי

ml 50mg Orgaject-DurabolinDeca/ להזרקה  תמיסהAUST(R 1 :)10655  פעמי חד זכוכית במזרק ל"מ.

.אור מפני ולהגן ג25-0ל מתחת חנות

החסות נותן וכתובת שם

Street Ferndell 54-68 Limited
Dohme )Australia( Pty & SharpMerck

NSW 2142  אוסטרליה
GranvilleSouth

& Zealand( Ltd. 851 Dohme )New 99 . ד.ת
SharpMerck

חדש שוק
1149 אוקלנד

זילנד ניו

התרופה של רעל של הזמנים לוח

בלבד מרשם תרופות- 4  לוח

8.0( 9 )Ref OSSmPC 1235RA --5



האישור תאריך

 התיקון תאריך2007  בפברוארTGA: 22  אישור תאריך
2011 באוקטובר06 : האחרון

 שעשוי אחר מוצר לכל ביחס בו להשתמש ואין50mg--Durabolin Deca ל רק מתייחס שסופק המידע
.פעיל מרכיב אותו את גם להכיל

8.0( 9 )Ref OSSmPC 1235RA --6


